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فاطمه شیبانی (دختر شهید ابوجعفر شیبانی
همسر شهید سجاد شیبانی و خواهر شهید محمد شیبانی) در مصاحبه با روزنامهدیواری حق:

در مسیر شهادت
عظمت حضرت زینب را میبینم

خبر شهادت همسرم را برادرم به من داد که بعدها خودش هم به شهادت رسید
پس از شهادت پدرم بر اثر عوارض سالحهای شیمایی ،حاجقاسم هوایمان را بیشتر داشت

زهرا قربانی :روایت زندگی برخی آدمها ،هم حسرت
دارد و هم عبرت؛ هم اشک دارد و هم لبخند؛ هم تلخی
دارد و هم شیرینی .زندگی فاطمه شیبانی از آن دسته
روایتهایی است که تو را غرق تفکر میکند که یک زن
با این شرایط ،چگونه در برابر این همه مشکل ،خم به
ابرو نیاورده و بیشتر از قبل ،پای ارزشهای استوارش
ایستاده اس�ت .دختری که تا چش�م باز کرد ،جهاد و
مجاهد و مجاهده دید و دیگر هیچ .پدرش ابوجعفر با
آغاز جنگ تحمیلی ،به ایران مهاجرت کرد و در سپاه
بدر ،از مبارزین سرسخت علیه رژیم بعث شد .سالها
بعد برادر کوچکت�رش محمد راه پ�در را ادامه داد و
در جنگ سوریه ،عازم میدان نبرد با تکفیریها شد.
طولی نکشید که ازدواج با پسرعمویش باب دیگری
از مقاومت را در برابرش گش�ود؛ چرا که سجاد نیز به
زودی راهی سوریه میش�د .همهی اینها ،بهانههای
مقدس من بود برای گفتوگو با خانم فاطمه شیبانی که
الحمدهلل به تماس تلفنی محدود نشد و توفیقی دست
داد که به خانهشان هم بروم و از نزدیک ،پای سخن این
بانویصبوربنشینم.
حق :متولد چه سالی هستید؟
بیست و چهار تیر شصت و هشت.
حق :چگونه با همسرتان آشنا شدید؟
سجاد پسرعمویم بود .ما ایران بودیم و آنها عراق .طبیعتا به
خاطر خویشاوندی ،شناخت مختصری از هم داشتیم.
حق :چه سالی ازدواج کردید؟
هزار و سیصد و هشتاد و هفت ،سجاد به همراه خانوادهاش به
ایران آمد و در همان سفر ،از من خواستگاری کرد .من و سجاد
هم شرایطمان را مثل همهی عروس و دامادها برای یکدیگر
توضیح دادیم و به تفاهم اولیه رسیدیم و عقد کردیم.
حق :بعد از ازدواج ساکن عراق شدید؟
ش��ش ماه پس از عقدمان به عراق رفتیم .مراسم مختصری
در نجف گرفتیم و زندگی ساده اما در عین حال پر از عشق و
محبتمان را آغاز کردیم.
حق :فرزند هم دارید؟
بله! علیآقا و مریمخانوم .علی ،دوازده س��ال دارد و مریم ،نه
سال.
ی همسرتان بگویید.
حق :از خصوصیات اخالق 
سجاد خوشرو ،مهربان و بس��یار اهل شوخی بود .روحیهی

لطیفی داش��ت و عاش��ق گل و گیاه بود .معموال در کارهای با سجاد ش��ب قبل از ش��هادتش تصویری صحبت کردیم.
خانه کمکم میکرد .به خاطر دارم زمانیکه بچهداری فرصت میگفت« :دلم برای تو و بچهها تنگ شده .خوابی دیدهام که
آشپزی را از من گرفته بود یا کارهای خانه خستهام میکرد ،دوست دارم برایت تعریف کنم ».من هم یک خواب دیده بودم
این سجاد بود که برایمان غذا میپخت.
و دوست داشتم برای سجاد تعریف کنم اما خیلی زود تلفن
حق :همسرتان به چه کاری مشغول بودند؟
قطع شد و حرفهای ما نیمهکاره ماند .نه او توانست خوابش را
در مغازهی شیشهبری کار میکرد.
تعریف کند و نه من .همان شب ،خواب عجیبی دیدم و صبح
حق :پس شغل غیر نظامی داشت .چرا تصمیم گرفت که بیدار شدم ،با سجاد تماس گرفتم اما دیگر در دسترس نبود.
به سوریه برود؟
حق :از نحوهی شهادت آقاسجاد برایمان بگویید.
یک ش��ب که تازه از محل کار ب��ه خانه برگش��ته بود ،رو بیست و چهار مرداد نود و دو نیرویهای مقاومت ،عملیاتی
به من ک��رد و گفت« :میخوام
علیه تکفیریها در ریف دمشق
ی��ه موضوعی رو مط��رح کنم؛
داشتند که این عملیات توسط
به خدا قس��مت م��یدم که نه
نفوذیهای سوری لو میرود.
نیاری!» پرس��یدم« :چی شده
اعض��ای جبهئالنص��ره ضمن
خ��ب؟» س��جاد نشس��ت و با
پیشروی تا فاصلهی هش��ت
حوصله مسائل سوریه را برایم
کیلومتری حرم حضرت زینب،
توضیح داد .در حالی که گریه
بعضی از پایگاههای مقاومت را
میکردم ،ب��ه او گفت��م« :من
نیز به اشغال خود درمیآورند.
با سجاد شب قبل از شهادتش تصویری
به ش��ما ،نه نمیگویم ،چرا که
در این حین ،س��جاد ساعت و
صحبت کردیم .میگفت« :دلم برای تو
عظمت حضرت زینب سالماهلل
انگش��ترش را ب��ه دوس��تش
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میدهد تا اگر شهید شد ،آنها
دوست دارم برایت تعریف کنم ».من هم
حق :واکنش ایشان چه بود؟
را به دس��ت من برس��اند .بعد
یک خواب دیده بودم و دوس�ت داشتم
طبیعتا خوش��حال شد .بعدها
هم ب��ا او خداحافظی میکند
برای س�جاد تعریف کنم اما خیلی زود
متوجه شدم که به دوستانش
و به محور هش��ت که نزدیک
کاره
ه
نیم
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ف
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گفته بود« :من فضل فاطمه را
خط دش��من بود ،میرود .در
ماند.نهاوتوانستخوابشراتعریفکند
هیچوقت فراموش نمیکنم».
آنجا همرزمان��ش را به عقب
و نه من .همان شب ،خواب عجیبی دیدم
ح�ق :از اعزا مش�ان ه�م
میفرس��تد اما خ��ودش برای
و صبح که بیدار ش�دم ،با سجاد تماس
بگویید.
اینکه خط شکس��ته نش��ود و
گرفتم اما دیگر در دسترس نبود
یک��ی از عموهای م��ا در ایران،
دش��من پیشروی بیشتری
مسئول آموزش نیرو برای اعزام
نکند ،در همان محور هش��ت
بود .به همی��ن علت ب��ه ایران
میماند .س��جاد با تیراندازی
آمدیم .همس��رم در مدت کوتاهی آموزشهای الزم را دید و مستقیم نیروهای جبهئالنصره زخمی میشود و در همان
کمی بعد به سوریه رفت .سال نود و دو اولین اعزام او بود که ریف دمشق به شهادت میرسد.
چهل و پنج روز طول کشید .زمانی که برگشت ،ما را به مشهد حق :خبر شهادت همسرتان را چه کسی به شما داد؟
و سپس به شمال برد اما طولی نکشید که دوباره عازم سوریه برادر شهیدم محمد .او با سجاد اعزام شده بود و پس از پایان
شد.
مأموریتش به ایران برگشت اما سجاد چون نیروی جایگزین
حق :آقاسجاد در مأموریتهایش با شما تماس تلفنی نداشت ،در سوریه ماند .دو روز پس از بازگشت محمد ،سجاد
داشت؟
به شهادت میرسد و اول از همه هم محمد موضوع را میفهمد.
هر زمان که شرایط برایش مهیا میشد ،به من زنگ میزد.
حق :فرمودید «برادر شهیدم» .آقامحمد هم در سوریه
حق :از آخرین تماس همسرتان ،خاطرهای دارید؟
به شهادت رسید؟

خیر! با ورود داعش به عراق ،محمد تصمیم گرفت که جهادش
را در عراق ادامه دهد .او مس��ئول روابط عمومی تش��ریفات
حشدالشعبی بود .محمد در دی نود و هشت به همراه ابومهدی
المهندس برای استقبال از سردار سلیمانی به فرودگاه بغداد
رفت و در مسیر برگشت ،رانندهی آنها بود که ماشینشان
توسط موشکهای آمریکایی ،مورد هدف قرار گرفت و محمد
به همراه حاجقاسم و ابومهدی و س��ایر همراهان به شهادت
رسید.
حق :آخرین خاطرهای که از برادرتان دارید؟
محمد قبل از شهادتش ،چشمهایش را لیزیک کرده بود و یک
ماه منزل ما بود .شاید این بهترین خاطرهی من از برادر شهیدم
باشد؛ چرا که مانند یک پرستار ،از او پرستاری میکردم.
حق :مزار همسر و برادرتان کجا است؟
مزار هر دو در وادیالسالم نجف است.
ح�ق :از ق�رار خانوادهت�ان ب�ا حاجقاس�م رابط�هی
صمیمانهایداشتند؟
شهید سلیمانی از زمان جنگ تحمیلی ،با پدرم در ارتباط بود و
مرتب به خانهی ما میآمد .پس از شهادت پدرم بر اثر عوارض
سالحهای شیمایی ،ایشان هوایمان را بیشتر داشت .حتی
یادم هست دو روز پس از ش��هادت سجاد ،حاجقاسم تماس
گرفت و به م��ن دلداری داد و گفت« :در این ح��ال ،من را
فراموش نکن».
حق :مسیر مصاحبه را عوض کنیم؛ اهل فضای مجازی
هستید؟
راستش با وجود فرزند کوچکم ،اصال فرصت استفاده از فضای
مجازی را ندارم.
حق :از غذاه�ای ایران�ی ،ک�دام را بیشتر درس�ت
میکنید؟
زرشکپلو با مرغ.
حق :از زندگی جدیدتان برایمان بگویید.
دو سالی میشود ازدواج مجدد کردهام که نتیجهاش شده یک
دختر دو ساله .همسر دومم ایرانی است.
حق:دخترشهیدابوجعفرشیبانی،همسرشهیدسجاد
شیبانی و خواهر شهید محمد ش�یبانی چه آرزویی
دارد؟
آرزو دارم در این راه ثابتقدم باش��م و راه پدرم ،همسرم و
برادرم را ادامه بدهم و به دینم خدم��ت کنم .در نهایت از
خداوند متعال میخواهم که عاقب��ت همهی ما را ختم به
شهادت کند.

